ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2020
Data: 29 de Maig de 2020
Horari: 12,00 a 13,10 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Manel Plana i Farran
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano
Joan Andreu Urbano Fernàndez.
Raul Jove Bañeres.
Judit Teixine Baradad
Nuria Montserrat Fernàndez
Cristina Pena Jove
Excusa la seva assistència:, Silvia Olmo Pareja i Antoni Bosch Carabante
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació Definitiva Pressupost 2020
2. Aprovació Inicial Exped. Modificació Crèdits 2/2020
3. Expedient Aprovació Modificació Ordenança Fiscal Terrasses.
4. Informe Execució Pressupostaria 1er /Tr 2020.
5. Informe Pagament Mig a Proveïdors 1er /Tr 2020.
6. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories, en relació a la Pandèmia Covid 19.
Abans del inici de la sessió es guarda un minuto de silencio por las víctimes de la pandèmia
del Coronavirus.
Declarat obert per la Presidència, es procedeix seguidament a debatre els assumptes inclosos a
l’ordre del dia.
I.- APROVACIO DEFINITIVA PRESSUPOST 2020
Transcorregut el termini reglamentari establert a l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província, num. 87 de 7 de maig de 2020, relatiu a l’exposició al públic del pressupost general
de l’Ajuntament de Rosselló, per a l’exercici 2020, i no havent-se presentat cap reclamació
durant els quinze dies hàbils d’exposició, segons l’article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, esdevé un pressupost definitiu.

RESOLC,
Donar compte al Ple en la propera sessió Plenària, de l’aprovació definitiva del Pressupost
2020.
El resum per capítols del pressupost general de 2020, és el següent:
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
A) Operacions corrents
CAPITOL
DENOMINACIO
1
Despeses de personal
2
Despeses corrents en béns i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
5
Fons de Contingència i altres imprevistos
B) Operacions de capital
CAPITOL
DENOMINACIO
6
Inversions reals
C) Operacions financeres
CAPITOL
DENOMINACIO
9
Passius financers
Total pressupost de despeses:
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS
A) Operacions corrents
CAPITOL
DENOMINACIO
1
Impostos directes.
2
Impostos indirectes.
3
Taxes, preus públics i altres ingressos.
4
Transferències corrents.
5
Ingressos patrimonials.
B) Operacions de capital
CAPITOL
DENOMINACIO
6
Alienació d’inversions reals.
7
Transferències de capital
C) Operacions Financeres
CAPITOL
DENOMINACIO
9
Passius financers
Total pressupost d'ingressos:

2.493.095,00 Euros
IMPORT EUROS
925.000,00
1.316.755,00
8.080,00
243.260,00
0,00
586.000,00 Euros
IMPORT EUROS
586.000,00
102.800,00 Euros
IMPORT EUROS
102.800,00
3.181.895,00 Euros

2.654.520,00 Euros
IMPORT EUROS
1.215.000,00
18.000,00
651.200,00
745.320,00
25.000,00
527.375,00 Euros
IMPORT EUROS
2.500,00
524.875,00
0,00 Euros
IMPORT EUROS
0,00
3.181.895,00 Euros

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball.
RELACIÓ DE LLOCS
1.- DE PERSONAL FUNCIONARI (de carrera i eventual)
N. ORDRE LLOC DE TREBALL
1
2
3

Secretari-Interventor
Administratiu
Vigilant municipal

NIVELL
GRUP DE CLASSIF. COMPLEN.
DE DESTI
A1
28
C1
14
C2
12

LLOCS
1
1
2

SIST. PRO
VACANTS
FC
FI
C. Opos.

2.- DE PERSONAL LABORAL
N. ORDRE LLOC DE TREBALL

GRUP DE CLASSIF. LLOCS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

C2
C1
C2
C2
E
E
E
E
E
C2
C2
C2

Aux. Administratiu
Administratiu
Director Emissora
Cap de Brigada
Oficial 1ª
Ofinial 2ª
Peó de Brigada
Conserje
Peó Neteja
Electricista
Aux. Consultori
Aux. Biblioteca
Personal Docent Escola Musica
Aux. Recepció
Responsable Jardineria
Locutor
Tècnic Administració General

C2
E
C2
A2

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1

LF
LF
LF a t/p
LF
LF
LF
LF
LF a t/p
LF
LF
LF
LF a t/p
TE
LT
LF
LT
V

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció, de
conformitat amb el que es disposa el número 1, de l’article 171 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Explica el regidor Manel Plana que en darrer ple es va aprovar el pressupost inicial per al 2020.i atès
que no s’han presentat al·legacions s’eleva a definitiu. Comenta que tots disposen d’un resum del
pressupost i explica les línies fonamentals d’aquest pressupost i el seu equilibri entre ingressos i
despeses, produint-se un increment del 10% a nivell pressupostari.
Respecte a la relació de treballs hi ha tres treballadors per personal funcionari, i 17 persones de
personal laboral entre els quals hi ha dos figures que s’espera es puguin incorporar durant aquest
període: que és el tècnic d’administració general i l’electricista a l’espera de concurs públic i s’agilitzi
el més aviat possible.

La Corporació es dona per assabentada.
II.- PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI
Expedient número 2/2020, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de maig de 2020, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a
conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el

vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i
considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. I en el cas de
les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents
d’operacions de crèdit.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2019, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria i altes en el pressupost d’ingressos amb caràcter
finalista i baixes/anul·lacions de partides de despesa, del pressupost vigent de la corporació,
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2020-1-1522-63200

Condicionament. Local jove
Pl. Església

6.000,00

2020-1-17100-62300

Tallagespa i desbrossadora

1.500,00

2020-1-23100-22199

Submin. àmbit sanitari per
fer front al COVID19

2020-1-34200-62300

Il·luminació pistes pàdel

2020-1-45400-61901

Camí Makato

35.000,00
1.000,00
62.000,00

2/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

2020-1-16500- Serveis
22799
Enllum.
altres.

Crèdits
Inicials
mant.
Pblic
i

Proposta
consignació

14.000,00

de Crèdit
Definitiu

15.000,00

29.000,00

120.500,00€

Total altes crèdits:
Finançament que es proposa:
3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos:
Partida

Nom

2020-1-46102

DIPUTACIÓ, Pla econòmic
àmbit Salut

Alta
34.220,00

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:
3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

2020-1-87000

Romanent de Tresoreria

Proposta de consignació
86.280,00

3.4. Operacions de Crèdit:
Total finançament:

120.500,00€

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Portaveu de l’equip de Govern Manel Plana,
comenta dit expedient de modificació i en quant a les despeses que es generen i sorgeixen hi
ha un suplement de crèdit de serveis de manteniment d’enllumenat públic i d’altres, amb uns
crèdits inicials de 14.000€ i una proposta de consignació de 15.000 amb un total de 29000€ i
crèdit extraordinari de 6000€ pel condicionament del local jove de la Plaça de l’Església, una
tallagespa i una desbrossadora i de subministrament d’àmbit sanitari per fer front a la covid 19
que després explicarem, il·luminació pistes de pàdel per 1.000€ i el Camí de la Makato per
62.000€. Tot això equilibrats per ingressos extraordinaris de la Diputació en el pla econòmica
de la salut 34.220€ i 86.280€ del romanent de tresoreria. Tot elements necessaris com l’àmbit
sanitari per fer front a la pandèmia i el camí de la Makato.
Comenta que els Ajuntament es troben sols, són l’administració responsable de donar
solucions i respostes en aquells àmbits que es troben cada municipi i ho denuncia.

No només és l’Ajuntament ha der fer el pas endavant sinó que hem de ficar els diners i
assumir la responsabilitat.
I demana que de la bona gestió i els ingressos, poder utilitzar el romanent de tresoreria per fer
front a aquestes imprevistos.
Seguidament intervé la regidora Cristina Pena, i comenta que en quan a la normativa, que es
perd una mica, i que en quan al tema de superàvit encara no està clar si es pot utilitzar o no, i
que els diners públics i aquest superàvit seria bo que es pogués gestionar de forma local.
Explica que tothom s’ha trobat amb la mateixa responsabilitat a les espatlles en tots els nivells,
en quant a recursos humans, monetaris o a serveis socials.
Explica que està d’acord amb el tema de la denúncia però demana que també s’han de tenir en
comptes moltes altres coses. Sobre el tema de les piscines pregunta si val la pena obrir-les o
no, personalment creu que no val la pena, doncs tothom sap el que s’està jugant cadascú,
entén que si es fa una pregunta al poble sortiria que sí, però pregunta com es regula això. Creu
que potser seria millor destinar aquests diners per obrir les piscines, a altres qüestions.
Explica l’alcalde que dins de tot aquest protocol complicat per obrir les piscines a més a més
implica una despesa econòmica, i que com molt bé ha dit la regidora Cristina Pena potser
estaria més ben aprofitada si es destina a una altra cosa i no a obrir les piscines que seria una
bomba de rellotgeria, com passa amb l’escola bressol, escola la rosella, etc, que ens les faran
obrir per a quinze dies i pot ser un nucli brutal de contagis amb una depesa molt gran.
Demana que no es doni tota la responsabilitat als ajuntaments, que els organismes superiors
son els que haurien de dictar com s’han de fer les coses i que no, es pot fer. El consistori és
qui quedarà bé o malament amb tota la responsabilitat que s’ha d’assumir.
Intervé de nou el regidor i portaveu Manel Plana, dient que a més a més es troben amb una
normativa de canvi constant, una normativa que canvia d’avui per demà, com per exemple els
horaris de l’escola bressol.
Finalitzades les intervencions i sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat.
III.- -EXPEDIENT APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
TERRASSES.
PROPOSTA ACORD DE EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS
ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA” (ART. 20.3.L) DEL REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
FETS
Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa d’.
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa” -art. 20.3.l)- del TRLHL

Aquesta modificació es tramita atesa la voluntat del consistori de reactivar l’economia del
municipi, un cop s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en la
que es preveu la possibilitat, per a les regions sanitàries de de Lleida i altres, de reobrir les
terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, amb les limitacions i
condicions en ella regulades, d’ençà les 00.00 hores del dia 11 de maig de 2020, motiu pel
qual es creu pertinent la suspensió del cobrament de la taxa (ocupació de terrenys d'ús públic
local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa”
-art. 20.3.l)- del TRLHL), en els termes de l’informe de necessitats emès en data 22 de maig
de 2020.
En el mencionat informe, es diu que segons la tipologia dels negocis a que va adreçada
aquesta mesura i les circumstàncies que es donen en aquest moment al municipi, es considera
adient la suspensió del pagament de la taxa fins a 31/10/2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable és:






Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat PEL Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL)
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (ROAS)
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en
aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Els arts. 4 de la LBRL i 8 del TRLMRLC estableixen que una de les potestats que correspon a
l’Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana
modificar regula una matèria que és competència d’aquest Ajuntament.
En aquest sentit, l’art. 15 del TRLRHL disposa que les entitats locals poden exercir la seva
potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals.
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la modificació per majoria simple,
d’acord amb l’art. 17 del TRLHL en relació amb el que disposen els arts. 22 LBRL, 52
TRLMRLC i 63 del ROAS.
L’art. 61 del ROAS disposa que poden exercir la iniciativa per a la formació o la modificació
d'ordenances els òrgans dels ens locals en la forma establerta per la legislació que els regula, i

en els municipis, a més, els veïns pel seu compte i/o mitjançant les entitats o associacions,
legalment constituïdes, que tinguin per objecte la defensa i la protecció dels interessos dels
ciutadans, així com que la iniciativa dels veïns no és procedent en matèries alienes a les
competències de l'ens local ni en les de caràcter tributari.
En els termes del que disposa l’Informe de la Direcció General de Tributs, de 19 de gener de
2018, sobre l’impacte de la Llei 39/2015 en el procediment d’aprovació de les ordenances
fiscal, es podrà “”obviar” el tràmit de consulta prèvia “por tractar-se de una regulació parcial
de la matèria”.
La normativa d’hisendes locals no regula de forma específica un procediment per suspendre
tributs. El TRLHL, quan estableix el procediment a seguir per a la “Elaboración, publicación
y publicidad de las ordenanzas fiscales”, es refereix tant a “l’establiment com a la supressió i
ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de
les respectives quotes tributàries, així com a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals”
El procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal serà el regulat a l’article 17 TRLHL.
D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem núm. 4615/2013, de 23 de setembre de 2013,
en el cas de modificacions de les ordenances fiscals, és suficient amb la publicació del text
modificat, sense haver-se de publicar el text íntegre d'aquestes
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
PART DISPOSITIVA
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa d’
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa” -art. 20.3.l)- del TRLHL, amb la finalitat d’afegir-hi la
següent disposició transitòria:
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal amb efectes de data 13 de Març
de 2020 i fins a la data de 31/10/2020, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el
termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.
Rossello.cat.
Tercer. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de la
modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text

modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així
com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.rossello.cat.
PEU DE RECURS
Acte de tràmit no qualificat.
En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En aquest
cas si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent
al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps transcorregut des de
la data de la pràctica de la notificació de la resolució.
En el torn obert, entén el portaveu del grup Manel Plana que no hi ha cap dubte per part de
cap grup polític de modificar aquesta ordenança que regula les terrasses i la taxa. Es facilitarà
al màxim per tal que puguin maximitzar el moviment econòmic davant la situació que s’han
trobat. I una de les poques coses que tenim capacitat l’administració local és amb el tema de
les terrasses. Adaptem aquesta ordenança en benefici d’aquests locals, tant de la taxa
d’ocupació com amb el tema que puguin ocupar més espai públic. Tindrà vigència fins al 31
d’octubre de 2020.
Explica l’alcalde que van tenir una reunió amb els propietaris dels establiments del municipi
que normalment instal·len terrassa i es va exposar el que s’havia acordat en el darrer ple amb
tots els grups polítics, el fet que podien agafar més metres d’ocupació de via pública per tal de
poder respectar la distància de seguretat que marca la normativa actual amb el covid19, es va
remarcar molt el tema de la distància i la desinfecció de taules i cadires. Cal tenir en compte
que l’estiu comença ara i això no s’espatlli, en principi ens arriba que s’està respectant la
normativa i s’està conduint bastant bé.
Explica l’alcalde cansat d’algunes actuacions del veïnat del municipi que el que no es
pretendre és que et solucionin la papereta, les persones han de ficar el seu granet de sorra per
solucionar-ho, passa amb les cagades dels gossos, amb les escombraries, amb tot. Explica que
els propietaris de les terrasses dels bars estan avisats, que els agents passaran, els avisaran i si
no compleixen acabaran multant. També cal tenir en compte que poden passar els Mossos i
multar, i aquests no avisaran i sancionaran i explica alguna situació viscuda en els darrers dies
al municipi.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.
IV.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 1ER /TR 2020.
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 1tr/2020.

2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual
se desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals
(art. 16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre
de l’any s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti
a tal efecte (art. 5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre
HAP/2015/2012.
 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
 RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID19
 RDL 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en
l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID19
4. INFORME
Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per
la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article
16 al que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent:
«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació
següent:
1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les
previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus
estats complementaris.
2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les
normes del Sistema europeu de comptes.

4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la
regla de despesa al tancament de l’exercici.
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a
les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials.
6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la
metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del
període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.
7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de contenir, almenys, informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals
per rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria
b) Previsió mensual d’ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst
d’impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de
l’exercici corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions
pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la informació següent relativa al seu període mitjà
de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:
El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.

El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN
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La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats
integrants del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les
corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació
esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2020:

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Deute viu i previsió dels venciments del deute

En aquest retiment trimestral també es recullen les mesures adoptades per l’entitat com
a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19 i els seus efectes econòmics en dos
formularis aprovats per RDL 11/2020, de 31 de març:
ANNEX II Formulari de despeses derivades de la gestió del COVID-19.
En aquest Formulari no es recull cap dada econòmica, donat que entenem que es tracta de
despeses e ingressos directament relacionats amb les mesures del COVID-19, i en el primer
trimestre no s’han reconegut obligacions ni drets al respecte. Serà en el segon trimestre en el
que les accions que ha dut a terme l’entitat, en relació al COVID19 mostraran els efectes
econòmics a nivell pressupostari.
ANNEX III Informació relativa a l’aplicació de l’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de
març, de la DA6ª de la LOEPSF, de la DA 16ª del RTLRHL, i dels límits individuals
corresponents al conjunta de les EELL de 300m€.
En quan a l’import que pot destinar-se a despeses en Serveis Socials i promoció social de la
política de despesa 23, l’apartat 1 de l’article 20 del RDL 11/2020, estableix una limitació
De conformitat amb el que es disposa en aquest, l’import que podrà destinar cada Entitat
Local a la despesa referida, serà el 20%, com a màxim, del saldo positiu definit en la lletra c)
de l’apartat 2 de la DA6ª de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es a dir un cop destinat el superàvit a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost
a 31 de desembre (saldo del compte 413). El saldo positiu a destinar a inversions
financerament sostenibles, actuant com a límit l’import de l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria per a la previsió de la liquidació de l’exercici 2020, es prendrà, com a màxim,
el 20% per finançar despeses en Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 23.

5. CONCLUSIONS
L’Ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que es recull els ingressos i
pagaments efectius del 1r trimestre i la previsió dels mateixos pel segon trimestre i la
recaptació estimada per la resta de l’exercici. Pel càlcul de les estimacions pel trimestre en
curs s’han utilitzat diferents criteris, depenent si son cobraments o pagaments i si es tracta de
corrents o de capital. En quan a la Previsió de la recaptació i pagaments per la resta de
l’exercici, s’ha calculat en base als crèdits definitiu menys la execució efectiva del primer i
segon trimestre.
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 1.223.943,83€, a 31 de maç es de 1.300.419,71€,
i segons aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant s’estima en
996.235,61€.
El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, a 31 de març de
2020 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 536.263’74€.
Segons estableix l’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març i l’article 20 del RDL 11/2020, de
31 de març, el límit aplicable, es a dir el 20% del màxim que es podria destinar a IFS, amb
acord a la DA6ª de la LOEPSF, es de 10.717,11€.
El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als organismes
corresponents
V.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 1ER /TR 2020.
Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les
Administracions Públiques, segons Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Període: 1tr 2020
Primer.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria I Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de Període Mig de Pagament com expressió del temps de
pago o retard en el pagament del deute comercial.
Segon.- Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques estableix una nova metodologia
econòmica pel càlcul i la publicitat del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques (en endavant PMP), així com les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
No suposa una modificació el termini màxim de pagament a proveïdors, que segueix estant en
30 dies, sinó del càlcul del PMP que ara es comença a computar des de l’aprovació de la
factura i no, com fins ara, que es feia des de els 30 dies següents a l’entrada de la factura en el
registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent.
Tercer.- L’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
estableix respecte al període legal de pagament de les Administracions Públiques que:
«La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformitat con lo dispuesto en el contrato de los bienes entrgados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costs de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece medidas de lucha contra la
morasodad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio de cómputo de
plazos para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligacions de
presenter la facture ante el registro adinistrativo correspondiente en los términos
establedidos en la normative vigente sobre facture electronica, en tiempo y forma, en el plazo
de treinta días des de la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestación del
servició..»
Quart.- Computen pel present càlcul les factures comercials entre les empreses I
l’Administració (capítols 2 y 6 de la classificació econòmica de l’estat de despeses del
pressupost), emeses des de l’1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de
factures o Sistema equivalent I les certificacions mensuals de obres aprovades a partir de la
mateixa data.
Queden excloses les obligacions de pago contretes entre entitats que tinguin consideració de
Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional I les obligacions pagades
amb càrrec al Fons per la finançament dels pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden
excloses les propostes de pagament que siguin objecte de retenció com a conseqüència

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Cinquè.- Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de
pagament de cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat =

(ràtio operacions pagades * import total
pagaments efectuats) + (ràtio operacions
pendents de pagament * import total pagaments
pendents)
import total pagaments efectuats + import total
pagaments pendents

Per als pagaments efectuats, s’ha de calcular la ràtio de les operacions pagades d’acord
amb la fórmula següent:

Ràtio de les operacions pagades =

Σ (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)
Import total de pagaments efectuats

Així, segons la nova redacció de l’article 5 del Reial decret 635/2014, s’entendrà per número
de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material per part de
l’administració.
La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o
serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’administració.
La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre de
factures o sistema equivalent, fins la data de pagament material per part de l’administració, en
els supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació
dels béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la
conformitat.
Per a les operacions pendents de pagament al final del mes s’ha de calcular la ràtio
d’operacions pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:
Ràtio d’operacions pendents de pagament =

Σ (nombre de dies pendents de pagament *
import de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des de:
La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.

La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o
serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades.
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La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període a què es refereixin
les dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb
posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
Sisè.- D’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les
corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han
de publicar periòdicament, d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació següent relativa al seu període mitjà de
pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior.
Setè.- En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als article 5 del RD 1040/2017, de
22 de desembre, sobre les dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 1rt
Trimestre de l’exercici 2020, el resultat és el següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL –
1TR/2020

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló

18,40

361.980,54

19,42

34.937,68

18,49

34.937,68

18,49

PMP Global

361.980,54

El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als organismes
corresponents
VI.- DECRET E INFORMES ALCALDIA, EN RELACIÓ A LA PANDEMIA COVID
19.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació
(art. 42 del R.O.F,)
DECRETS
 Acceptació del Pla de corporació municipal de la Diputació de Lleida per un valor de
34.550€











Acceptació del pla econòmic àmbit de la Salut, de 34.220€. Diputació de Lleida.
Adjudicació obra de la substitució de la màquina del clima.
Adjudicació de l’arranjament de camins amb àrids reciclats a l’empresa tallers InterOxi per un valor de 35.755€
Reinici proper procés per a la incorporació del lampista en plantilla. Actualment els
serveis els presta una empresa externa subcontractada.
Comunicació de la rescissió del contracte del terreny on s’ubiquen els horts socials.
L’empresa propietària ha venut els terrenys i ens ha comunicat la finalització del
contracte que teníem signat. S’ha arribat a un acord per que la gent que està utilitzantlos ho puguin continuar fent fins al gener del 2021 i a partir de llavors s’haurà de
buscar una altra localització.
Contesta Síndic de greuges en referencia a la denúncia a Fragadis (Spar) pels sorolls
causats quan transporten amb els carros i utilitzen el muntacàrregues per l’interior del
magatzem, amb els veïns del bloc de pisos.
Paisatges Ponent, tramesa conveni i justificació/acreditació de la consignació
pressupostària.
Aprovació inicial de la memòria valorada obra pavimentació del Camí de la
Makato.

INFORMES
En quant a les actuacions dutes a terme per la pandèmia del Covid 19 per odre cronològic
informa del següent:

















Compra de quinze litres de gel de forma urgent amb l’inici de la pandèmia per poder
subministrar a totes les dependències municipals.
Instal·lació de cartells informatius, de protocol, normes a seguir, etc.
Es va accentuar la neteja i desinfecció en locals on encara hi havia concurrència de
públic
Desinfecció amb la brigada municipal dels carres del municipi
L’empresa Romero Polo va col·laborar amb aquesta desinfecció de carrers de forma
gratuïta.
Es va fer una primera compra de 8.000 mascarets quirúrgiques, i 500 unitats de FFP2,
les quirúrgiques van estar un mes i mig a arribar. A partir d’aquí, quan van arribar les
mascaretes i les 3.000 ampolletes de gel, es van repartir pels nostres veïns. Dos
mascaretes per persona empadronada i una ampolleta de gel per vivenda
Es va fer una altra compra de 20 litres de gel sanitari
S’ha fet una altra compra de 1.000 mascaretes més de FFP2
Compra de 1000 guants
Es va fer una tercera compra de 1500 mascaretes més FFP2
120 litres més de gel sanitari. I 36 litres més d’un altre tipus de gel més dens.
Compra centralitzada de 3000 mascaretes més FFP2 amb l’ACM
Compra de termòmetres digitals.
Compra de tres màquines d’ozó per espais grans (Casal, sala d’actes, etc)
Compra de deu màquines d’ultravioleta per espais més petits (despatxos, etc.)

Amb tot això i pel que fa a l’Ajuntament tenim una provisió de material sanitari de prevenció
i si ens hem de veure amb una segona onada de casos i repunts tindre material necessari per
facilitar-lo als nostres veïns. Poder una o dos mascaretes més als nostres veïns.
Amb tema més social intervé la regidora Elijust Torrelles, explicant les accions dutes a terme
amb el tema de la pandèmia:





















Comunica la regidora de Sanitat que tant bon punt es va iniciar el dia 12 de març
l’alerta, es van tancar escoles, activitats extraescolars, llar de jubilats, cursets,
activitats municipals. I es va repartir gel per totes les dependències municipals.
Es van instal·lar cartells informatius.
Cal tenir en compte les notícies i les fakes news, ja que s’han donat moltes dades que
no són certes respecte al nostre municipi.
Explica que l’únic segur que tenim actualment són: la distància i la mascareta. I
demana que la gent ho compleixi, així com sortir el mínim possible.
Explica que s’han pogut observar nombroses persones entrant i sortint de comerços
sense respectar la distància i sense dur la mascareta.
Es va fer difusió d’un vídeo tutorial per com aprendre a fer una mascareta casolana.
Es van instal·lar mampares de seguretat al consultori, a serveis socials, a la recepció
de l’Ajuntament, etc.
Es van ficar missatges esperançadors i vam encoratjar a que tots els veïns i veïnes ho
fessin.
Tant per la festa de Sant Jordi com el diumenge de rams es va instar a que tothom fes
fotografies i les publiquessin. Donada l’excepcionalitat de la situació.
Es va fer molta difusió via ebando de l’actualitat de la pandèmia.
Comenta que des de Sanitat es vol instaurar el model de visita via telefònica i evitar la
presència a les sales d’espera.
Es va habilitat el magatzem del consultori com a consulta i poder aïllar el pacient amb
possible covid-19 de la resta de pacients.
S’han fet uns lots d’aliments, tots comprats als comerços del municipi, per les famílies
més vulnerables, conjuntament amb la treballadora social i l’educadora.
Es va realitzar una neteja específica del covid 19, a totes les instal·lacions municipals.
Es va informar a la junta local del càncer que hi havia unes ajudes per la gent que
rebia tractament per a la compra de material ortopèdic, etc.
En quan al consell comarcal ens passen cada quinze dies una memòria de totes les
actuacions dutes a terme al municipi. Què s’ha fet quan s’ha detectat un positiu en un
família, quines mesures s’han dut a terme, etc. Ajuts d’urgència d’alimentació bàsica.
Moltes actuacions fetes a gent gran per a la seva cura.
Recarregues de les targetes menjador per valor de 40€.
Una associació ens ha donat bolquers per als nens i el que fem és repartir-ho entre les
famílies més necessitades.
El dia 25 de maig es va realitzar la donació de sang amb totes les mesures necessàries,
es va haver d’habilitat el casal prèviament desinfectat.

Explica la regidora que aquestes són només algunes de les actuacions realitzades pel
consistori, que s’hi ha treballat molt i s’hi estarà encara molt al damunt. Fa incís en la
importància que cadascú segueixi al peu de la lletra les mesures de seguretat.
Explica l’alcalde que tota la compra de lots i tot el que s’ha repartit a les famílies va coordinat
amb el consell comarcal i les seves treballadores socials remarcant la bona feina feta.
També explica que l’Ajuntament va donar una garrafa de gel de 25l al banc d’aliments de
Lleida per que es van quedar sense material preventiu.
Explica el regidor Manel Plana, que pel que fa a ensenyament s’han mantingut diferents
reunions, i es van donar algunes directrius que després s’han anat actualitzant dia rere dia.
També s’ha estat en constant contacte amb l’Escola Bressol i la direcció, també amb la
direcció de la Rosella, es va participar en el Consell Escolar per informar-nos i ens van
demanar que féssim tota la neteja corresponent. També es va participar en el consell escolar
de l’institut Joan Solà.
Amb l’escola de música s’ha continuat donant el servei de forma virtual per part dels
professionals de l’escola.
En quant a les Escoles Bressol, es troben davant la disjuntiva, d’obrir o no les escoles i la
canviant normativa que tenen actualment. Pel número de nens/es que s’han apuntat el
menjador ja ens ha comunicat que no ens portar el menjar. A data d’avui tenim que podrien
començar un altre cop o que almenys tenen intenció de portar-los 4 o 5 nens/es. Obrir l’escola
Bressol per a 4 dies per a 4 nens amb l’impacte que comporta tot plegat, no ho tenim clar.
Existeix una situació d’incertesa que ens agradaria compartir amb vosaltres. Doncs el pla amb
el que havíem treballat durant aquesta setmana amb la direcció i els regidors corresponent ja
no ens serveix.
No hi ha cap decisió presa doncs s’han de barallar totes les opcions, conseqüències,
possibilitats, etc.
Comenta l’alcalde, fent referència al Casal d’estiu que e problema, no és el casal en sí, sinó
que no podem controlar la canalla un cop surtin del casal. Es pot mantindré els grups i la
situació dins el Casal però si aquests nens queden per la tarda i van a jugar amb d’altres
famílies ja no ho poden controlar i es multiplica la situació de contagi.
Seguidament intervenen els Regidors Jaume Borrero, Judit Teixine, Nuria Montserrat i
Cristina Pena i comenten diversos temes, voluntariat, casal d’estiu i mesures a tenir en
compte, amb aquest situació tant difícil de gestionar..
Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
tretze hores i deu minuts. Dono Fe.

